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Sammenfatning

I forbindelse med udarbejdelse af Nationale Annekser til Banedanmarks bro- og dæm-
ningsanlæg har undertegnede medlemmer af Normudvalget for Fundering, DS/DGF:

Carsten S. Sørensen, COWI
Per Bjerregaard Hansen, GEO

indgået i en følgegruppe under Banedanmark og Vejdirektoratet med det formål at for-
holde sig til de geotekniske aspekter i relation til den foreliggende udgave af geoteknik-
normen, DS/EN 1997-1:2004 med tilhørende National Anneks.

Vi har ladet udføre en række analyser af jernbanedæmningers stabilitets- og bæreevne-
forhold, med det sigte at kalibrere konventionelle analyser og partialkoefficienter op mod
kravet til et sikkerhedsindeks ,2 for høj konsekvensklasse.

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udga-
ve af DS/EN 1997-1, D -Anneks A, abel A.3 er angivet til F 1, , hhv. F =1,5 KFI,
kan nuanceres, svarende til at Tabel A.3 udvides til også at omfatte trafiklast med parti-
alkoefficienter reduceret til:

F = 1,4, hhv. F =1,4 KFI for A1-laster
F = 1,3, hhv. F =1,3 KFI for A2-laster.

Vi har i forbindelse hermed givet forslag til en præcisering af dokumentationen/kravene i
DS/EN 1997-1, DK-Anneks A, vedrørende anvendelse af reducerede partialkoefficienter
dels for konstruktioner, hvor brudmåden er varslet med bæreevnereserve, og dels for
byggegrubeindfatninger, midlertidige udgravninger og andre geotekniske konstruktioner
under udførelse.
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1 Baggrund og formål
I forbindelse med udarbejdelse af Nationale Annekser til Banedanmarks bro- og dæm-
ningsanlæg har undertegnede medlemmer af Normudvalget for Fundering, DS/DGF:

Carsten S. Sørensen, COWI
Per Bjerregaard Hansen, GEO

indgået i en følgegruppe under Banedanmark og Vejdirektoratet med det formål at for-
holde sig til de geotekniske aspekter i relation til den foreliggende udgave af geoteknik-
normen, DS/EN 1997-1:2004 med tilhørende National Anneks.

John Dalsgaard Sørensen fra AAU har bistået arbejdet og har gennemført de stokastiske
analyser.

De geotekniske aspekter har bl.a. taget udgangspunkt i det forhold, at der i forbindelse
med udarbejdelsen af det Nationale Anneks til geotekniknormen blev indført væsentlige
ændringer omkring sikkerhedsudtrykkene. Disse ændringer er bl.a. affødt af det forhold,
at geotekniknormen ligesom konstruktionsnormerne i øvrigt relaterer sig til bygnings-
konstruktioner, hvad det sikkerhedsmæssige angår. De aktuelle ændringer i forhold til
DS 415, 4. udgave, 1998 omfatter:

Partialkoefficient, F = hhv. 1,2 og 1,0 for tyngde af konstruktionsdele (mod tidli-
gere kun 1,0);
Partialkoeficient, F = 1,5 for variabel last (mod tidligere 1,3);
Partialkoefficient, c’ = 1,2 for effektiv kohæsion (mod tidligere 1,5/1,8);
Partialkoefficient, cu = 1,8 for udrænet forskydningsstyrke (mod tidligere 1,5 ved
undersøgelser af stabilitet og jordtryk);
Konsekvensfaktoren KFI påføres last i sæt A1 (mod tidligere på jordparametre og
modstandsevne).

De mest dramatiske ændringer i den sammenhæng er forøgelsen af partialkoefficienten
for variabel last og partialkoefficienten for udrænet forskydningsstyrke. Den første er
affødt af en tilpasning til fastlæggelsen af karakteristisk variabel last i henhold til DS/EN
1991-1. Den anden er affødt af det forhold, at fastlæggelse af den karakteristiske jord-
parameter i modsætning til tidligere (DS 415, 3. udgave) nu er kvantificeret, svarende til
at den skal fastlægges ud fra en 5 % svigtsandsynlighed; dvs. der skal anvendes samme
partialkoefficient som ved bæreevnebetragtninger.

Med det sigte, at geotekniknormen også i relation til det sikkerhedsmæssige skal relatere
sig til bro- og anlægskonstruktioner med henvisning til lastangivelserne i DS/EN 1991-2,
har det været scenariet, at vi skulle give oplæg til og forholde os til sådanne ændringer
til det nationale anneks til geotekniknormen, at der kan opretholdes et sikkerhedsniveau,
svarende til sikkerhedsindeks:

= 4,8 for middel konsekvensklasse (CC2);
= 5,2 for høj konsekvensklasse (CC3).
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2 Baggrundsanalyser
Til grund for vores vurderinger har vi ladet udføre en række analyser af jernbanedæm-
ningers stabilitets- og bæreevneforhold i henhold til angivelserne i DS/EN 1997-1, afsnit
6.5. Lastmodellen er i henhold til DS/EN 1991-2 (DK-Anneks). Der regnes med partial-
koefficienter i henhold til DS/EN 1997-1, med den ene forskel, at partialkoefficienten for
variabel trafiklast er reduceret til F = 1,4 for A1-laster og F = 1,3 for A2-laster.

Analyserne er udført for såvel eksisterende dæmninger som nye dæmninger med en
profilbredde fra centerlinje spor til kronekant på hhv. 2,37 m og 3,51 m. Der er gennem-
ført analyser for 2 dæmningsprofiler, et med skråningsanlæg 1,5 på de øverste 5 m og
derunder skråningsanlæg 2,0, henholdsvis et med skråningsanlæg 2,0 i hele højden.

Analyserne er udført for dæmninger på fast/bæredygtigt underlag.

Der er benyttet forskellige almindelige beregningsværktøjer til brug for fastlæggelse af
modelusikkerhed. Følgende beregningsværktøjer har været anvendt: Plaxis, Slope, J.
Brinch Hansen og øvreværdi-metoden. Analyserne er gennemført i både den drænede og
udrænede brudtilstand.

Til brug for de stokastiske analyser er der udviklet nye beregningsformler for dæmnin-
gers stabilitet. Formlerne er baseret på øvreværdi-metoden og kalibreret med resultater
fra de andre metoder.

2.1 Bæreevne- og stabilitetsberegninger, ref. /1/

Der er udført konventionelle bæreevne- og stabilitetsberegninger for dæmninger med
karakteristiske jordparametre i henhold til tabel 1.

Tabel 1: Karakteristiske jordparametre for dæmningsfyld

Dæmningsmate-
riale

Rumvægt Eksisterende dæmninger Nye dæmninger

(kN/m3)
’ ( ) c (kPa) cu (kPa) ’ ( ) c (kPa) cu (kPa)

Sandfyld 18 38 0 - 38 0 -
36 0

Lerfyld 18 30 5 40 - 50 30 8 60 - 80

Beregningerne viser, at for eksisterende dæmninger er det vanskeligt at eftervise til-
strækkelig regningsmæssig bæreevne for de valgte jordparametre (med en kronebredde
der ikke opfylder kravene til normalprofilet).

Beregningerne viser, at for nye dæmninger er den regningsmæssige bæreevne tilstræk-
kelig for de valgte jordparametre.
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2.2 Opstilling af analytiske bæreevneudtryk, ref. /2/

Der er opstillet analytiske bæreevneudtryk til brug for den stokastiske analyse. Bæreev-
neudtrykkene er opstillet på baggrund af beregningerne for både eksisterende og nye
dæmninger og kalibreret mod disse.

De analytiske bæreevneudtryk er dog ikke gældende for svag jord, hvor andre brudme-
kanismer kan give lavere bæreevne. Dette sikres ved at udføre stabilitetsberegninger.

For fundamenter er anvendt beregningsformler som anført DK-Anneks D.

2.3 Sikkerhedsformat, lastkombinationer, partialkoefficienter,
ref. /3/

Analyserne er gennemført med følgende variationskoefficienter, V, for styrkeparametre
og beregningsmodeller:

Udrænet/drænet kohæsion, cu /c’: Vm=0,20
Effektiv friktion, tan( ’): Vm=0,05
Modelusikkerhed, Xm: V2=0,05

Det gennemsnitlige sikkerhedsindeks er bestemt for forholdet mellem variabel lastef-
fekt og ugunstig permanent lasteffekt i intervallet 0,4 til 0,8 for både dæmninger og bro-
er.

De stokastiske beregninger gennemføres med geometrien for nye dæmninger med skrå-
ningsanlæg 2,0 i hele højden og med styrker som angivet i Tabel 1 og gengivet i Tabel 2
og 3. Det beregnede gennemsnitlige sikkerhedsindeks er angivet i Tabel 2 og 3.

Tabel 2: Sikkerhedsindeks for nye dæmninger

Dæmnings-
materiale

Rum-
vægt

Nye dæmninger
med anlæg 2

Gennemsnitlig
sikkerhedsindeks

(kN/m3)
’ ( ) c (kPa) cu (kPa) Trafiklast

vej
Trafiklast

tog
Sandfyld 18 38 0 - 5,7 5,8

Lerfyld 18 30 8 - 5,9 6,0

- - 60 5,1 5,1
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Tabel 3: Sikkerhedsindeks for brofundamenter

Dæmnings-
materiale

Rum-
vægt

Nye dæmninger med anlæg 2 Gennemsnitlig
sikkerhedsindeks

(kN/m3)
’ ( ) c (kPa) cu (kPa) Trafiklast

vej
Trafiklast

tog
Sand 18 38 0 - 6,0 6,0

Ler 20 30 15 - 6,4 6,4

- - 150 5,4 5,4

3 Vurdering
3.1 Fastlæggelse af karakteristisk værdi af jordparametre

Den væsentligste forskel mellem en karakteristisk værdi af et konstruktionsmateriale og
en jordparameter er, at:

for konstruktionsmaterialet defineres den karakteristiske værdi ofte som en 5%
fraktil, mens
for jordparameteren er den karakteristiske værdi normalt et forsigtigt skøn over
middelværdien, svarende til et konfidensniveau på 95%

3.2 Variationskoefficient for udrænet og drænet kohæsion
Ved vores vurdering har vi bl.a. taget udgangspunkt i et undervisningseksempel fra kur-
set afholdt i forbindelse med udgivelsen af 4. udgave af DS 415 (1998), hvor fastlæggel-
sen af den karakteristiske parameter blev indført som en 5 % fraktil.

Figur 1: Forsøgsgrundlag til bestemmelse af bæreevne
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Tolkning af disse forsøg ud fra en ren statistisk behandling af forsøgene ned til en dybde
af 0,65 meter, som er relevant for det viste fundament, giver:

Middelværdi: 77 kPa
Spredning: 18 kPa
Variationskoefficient: 0,23

Tolkning af disse forsøg ud fra en geoteknisk/geologisk behandling, hvor nummer 3 for-
søgsfelt fra venstre udelades, fordi de målte forskydningsstyrker her vidner om lokalt
afvigende bundforhold, giver tilsvarende:

Middelværdi: 70 kPa
Spredning: 8,5 kPa
Variationskoefficient: 0,12

På baggrund af denne øvelse finder vi, at en variationskoefficient på 0,20 er rimelig for
udrænet forskydningsstyrke. Ofte kan kohæsionsdelen af de drænede forskydningsstyr-
ker korreleres til de udrænede forskydningsstyrker, hvorfor samme variationskoefficient
også vurderes at være rimelig for kohæsionsdelen af de drænede forskydningsstyrker.

3.3 Variationskoefficient for effektiv friktion

Tages der eksempelvis udgangspunkt i følgende forsøgsserie for sand, hvor der er målt
= 36 , 36 , 37 , 38 , 37 , 36 og 39 kan følgende beregnes for tan( ’):

Middelværdi: 0,75 svarende til 37
Spredning: 0,03
Variationskoefficient: 0,04

Med dette som udgangspunkt er det vores vurdering, at forudsætningen om en variati-
onskoefficient på 0,05 er rimeligt konservativ.

3.4 Forhold mellem variabel og permanent last
For de aktuelle konstruktionstyper afspejler de benyttede -værdier variationen af den
sandsynlige fordeling mellem variabel og permanent last.

4 Forslag til ændringer i DK-Anneks A til DS/EN 1997-1
Analyserne har godtgjort, at den gældende Tabel A.3 i DS/EN 1997-1, DK-Anneks A kan
udvides til også at omfatte trafiklast i henhold til DS/EN 1991-2 med partialkoefficienter
reduceret til F = 1,4 for A1-laster og F = 1,3 for A2-laster.

Vi har i afsnit 4.1 gengivet gældende Tabel A.3 fra DK-Anneks A. I de efterfølgende af-
snit har vi givet forslag til ændringerne i Nationalt Anneks til DS/EN 1997-1:
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Ny Tabel A.3, hvor der er tilføjet partialkoefficienter for trafiklast;
Nyt punkt (2)P i afsnit A.3.1 og A.3.2, hvor vi har præciseret kravet til dokumenta-
tion ved anvendelse af reduceret partialkoefficient for ”varslet med bæreevnere-
serve”;
Nyt punkt (3)P i afsnit A.3.2, nyt punkt (2)P i afsnit A.3.3.2 og nyt punkt (3)P i af-
snit A.3.3.4, hvor vi har præciseret kravene vedrørende anvendelse af reducerede
partialkoefficienter for byggegrubeindfatninger, midlertidige udgravninger og andre
geotekniske konstruktioner under udførelse.

4.1 Gældende DK-Anneks A, Tabel A.3

A1 A2

Formel
6.10a

Formel
6.10b

Ugunstig G;sup 1,2·KFI 1,0·KFI

Gunstig G; inf 1,0 0,9

Ugunstig G;sup 1,0·KFI 1,0·KFI

Gunstig G;inf 1,0 1,0

Domineren-
de

Ugunstig Q,1 0 1,5·KFI

Øvrige Ugunstig Q,i 0 1,5· 0·KFI

Partialkoefficient for lastvirkning ( E) er ikke relevant i DK, dvs. kun ligning 2.6a anven-
des.

Formel 6.10a og 6.10b er angivet i DS/EN 1990.

I det omfang det kan dokumenteres, at brudmåden for den undersøgte geotekniske kon-
struktion er varslet med bæreevnereserve, kan der regnes med KFI = 1.
1) Den karakteristiske værdi af permanenter laster fra én kilde multipliceres med G;sup hvis
kildens resulterende lastvirkning er ugunstig, og med G;inf hvis kildens resulterende last-
virkning er gunstig. Al egenlast kan betragtes som én kilde.
2) Kilder til permanent last er tyngden af primære konstruktionsdele, ballast, ikke-bærende
vægge og gulvbelægninger, inklusive afretningslag, jord og grundvand.
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4.2 Forslag, DK-Anneks A, Tabel A.3

A1 A2

Formel
6.10a

Formel
6.10b

Formel
6.10a

Formel
6.10b

Ugunstig G;sup 1,2·KFI 1,0·KFI 1,2 1,0

Gunstig G; inf 1,0 0,9 1,0 0,9

Ugunstig G;sup 1,0·KFI 1,0·KFI 1,0 1,0

Gunstig G;inf 1,0 1,0 1,0 1,0

Dominerende Ugunstig Q,1 0 1,5·KFI 0 1,5

Øvrige Ugunstig Q,i 0 1,5· 0·KFI 0 1,5· 0

Dominerende Ugunstig Q,1 0 1,4·KFI 0 1,3

Øvrige Ugunstig Q,i 0 1,4· 0·KFI 0 1,3· 0

Partialkoefficient for lastvirkning ( E) er ikke relevant i DK, dvs. kun ligning 2.6a anvendes.

Formel 6.10a og 6.10b er angivet i DS/EN 1990.

Partialkoefficienter for variabel last er anført for laster angivet i DS/EN 1991-1 og DS/EN 1991-
2.
1) Den karakteristiske værdi af permanenter laster fra én kilde multipliceres med G;sup hvis kil-
dens resulterende lastvirkning er ugunstig, og med G;inf hvis kildens resulterende lastvirkning er
gunstig. Al egenlast kan betragtes som én kilde.
2) Kilder til permanent last er tyngden af primære konstruktionsdele, ballast, ikke-bærende væg-
ge og gulvbelægninger, inklusive afretningslag, jord og grundvand.

4.3 Forslag til DK-Anneks A, Afsnit A.3.1 og A.3.2, nyt (2)P

(2)P I det omfang det kan dokumenteres, at brudmåden for den undersøgte geotekniske
konstruktion i høj konsekvensklasse er varslet med bæreevnereserve, kan der regnes
med KFI = 1. Det skal dokumenteres, at bæreevnen stiger mindst 10%, efter at formelt
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svigt er indtruffet. Eksempler på geotekniske konstruktioner, der i visse situationer kan
henføres til denne kategori, kan være:

Fundamenter, hvor beregningsmodellen dokumenterer bæreevnereserver fra ikke-
indregnede bæreevnebidrag;
Pæle, hvor det fx ud fra belastningsforsøg dokumenteres, at bæreevnen fortsat er
stigende efter formelt svigt;
Afstivede støttevægge, hvor det dokumenteres, at formelt svigt vil medføre en om-
fordeling af påvirkninger til andre konstruktionsdele.

Der skal fastsættes grænser for de kriterier, der skal kvantificere varslingen i form af fx
maximale sætninger, revnevidder o.l.

4.4 Forslag til DK-Anneks A, Tabel A.4, A.6, A.7, A.8 og A.12

Nuværende tekststykke udgår:

"For byggegrubeindfatninger, midlertidige udgravninger og andre geotekniske konstruk-
tioner under udførelse anvendes partialkoefficienter, hvis værdier fastsættes til ,

hvor er et tal, for hvilket det gælder, at . Når et svigt indebærer risiko for

personskade eller vil medføre store samfundsmæssige konsekvenser, skal der benyttes
partialkoefficienter svarende til ".

Tekststykket foreslås ændret til nyt punkt (3)P i afsnit A.3.2, nyt punkt (2)P i afsnit
A.3.3.2 og nyt punkt (3)P i afsnit A.3.3.4:

"For byggegrubeindfatninger, midlertidige udgravninger og andre geotekniske konstruk-
tioner under udførelse anvendes partialkoefficienter, hvis værdier fastsættes til ,
hvor er et tal, for hvilket det gælder, at . Når et svigt indebærer risiko for
personskade eller vil medføre store samfundsmæssige konsekvenser, eller hvor der er
risiko for beskadigelse af tredjemands bygninger og/eller trafikerede vej- og banearea-
ler, skal der benyttes partialkoefficienter svarende til ."
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